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AKTUALITY Z MESTA
Na mestskom múzeu pribudli drevené po-
dloženia klenieb. Prečo?
 Dali sme vypracovať statický posudok tej-
to budovy, nakoľko máme problémy so stre-
chou, pretože krytina je ťažká a spôsobuje 
uvoľňovanie a rozchádzanie múrov do šírky.    
Z tohto istého dôvodu začali pukať aj klenby 
balkóna, preto sme ich museli nejakým spôso-
bom zafixovať, aby nám nespadli. Museli sme 
ich zabezpečiť aj počas realizačných prác, le-
bo v súčasnosti sa z rozpočtu mesta spevňuje 
celý krov oceľovými kotvami tak, aby už nedo-
chádzalo k ďalšiemu rozťahovaniu múrov a 
budova sa stabilizovala. Uvidíme, či podlože-
né klenby budú len dočasné riešenie, alebo 
zostanú na budove nastálo do dokončenia re-
konštrukcie budovy.

 Už som informoval, že v tomto roku sme 
získali finančné prostriedky na túto budovu aj  

z ministerstva kultúry. Príspevok sme žiadali 
na jej opravu, získali sme ich však iba na 
archeologický výskum. Keďže sme sa však     
v projekte zaviazali, že v budove urobíme za-
bezpečovacie práce, tak ich v súčasnosti už 
realizujeme. 
 Samozrejme, že aj v budúcom roku bude-
me opätovne žiadať finančné prostriedky na 
rekonštrukciu budov – na radnicu, aj na mú-
zeum. 

Všímavejší obyvatelia nášho mesta zazna-
menali, že máme na námestí novú vianoč-
nú výzdobu. Financovala sa z rozpočtu me-
sta?
 Vianočná výzdoba na námestí bola už nie-
koľko rokov nezmenená a mnohým ľuďom sa 

modrá farba výzdo-
by zdala dosť fád-
na. Aj preto sme sa 
rozhodli zatraktívniť 
výzdobu na našom 
námestí a zmeniť 
ju. 
 V tomto roku 
sme z rozpočtu me-
sta vyčlenili finan-
čné prostriedky na 
nákup novej. Via-
nočná výzdoba pri-
budla na mestskom 
úrade, okolo celého 
obvodu námestia a 
najväčšia zmena je 
na jeho dominante 
– vianočnom strom-
čeku. Dúfam, že 

sme vybrali dobre a nové osvetlenie sa bude 
všetkým obyvateľom a návštevníkom páčiť. 

 Doterajšia vianočná výzdoba sa nainštalo-
vala do záhrady Domova vďaky, aby aj jeho 
staručkým obyvateľom spríjemnila vianočné 
sviatky. 

Blížia sa vianočné sviatky. Čo zaželáte ob-
čanom?
 Všetkým občanom nášho mesta chcem za-
želať pekné Vianoce a nech ich strávia v kru-
hu svojich blízkych. Do budúceho roka prajem 
všetkým obyvateľom nášho mesta veľa zdra-
via, šťastia, lásky, vzájomného porozumenia, 
aby sme sa v živote, v ktorom sa stretávame   
s mnohými problémami, vedeli radovať aj       
z tých najmenších radostí, ktoré nás postretnú 
a prajem si, aby sme vzájomne nachádzali      
k sebe cestu.

NOVÁ VIANOČNÁ VÝZDOBA NA NÁMESTÍ

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

Za rozhovor ďakuje Šzá

Foto: S. Kalma
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 Pred časom sme v budove mestského úra-
du (MsÚ) umiestnili nové informačné tabule.  
V snahe zlepšovania našich služieb a lepšieho 
informovania občana sme pre vás pripravili 
nový informačný panel. Tento panel bude 
umiestnený vo vstupnom vestibule do budovy 
na pravej strane. 
 Hlavný poslaním je novou formou poskyt-
núť aktuálne informácie MsÚ, rôzne oznamy a 
podobne. Svoje miesto tu nájdu aj informácie 
mestskej polície, akými sú oznamy, fotky náj-
dených psov atď. Ďalšiu časť informácií budú 
tvoriť kultúrne podujatia a ďalšie aktivity, ktoré 
súvisia s činnosťou mestského kultúrneho 
strediska, ako aj ďalšími kultúrnospoločenský-

mi podujatiami konanými v meste, prípadne 
jeho okolí inými organizáciami. Okrem toho 
chceme informovať občanov aj o športových 
udalostiach, dosiahnutých výsledkoch, bude-
te si tu môcť pozrieť fotografie zo zápasov a 
iných aktivít športových klubov a organizácií 
pôsobiacich na území mesta. Čiastočný prie-
stor bude určený aj pre platenú reklamu firiem. 
Informačný panel tvorí takzvaný SMART TV, 
ktorý je sieťovo prepojený so serverom MsÚ. 
Týmto technickým riešením bude možné fle-
xibilne reagovať na aktualizáciu nových infor-
mácií a zjednoduší sa tak cesta medzi spraco-
vaným dokumentom a jeho zobrazením. Vy-
soké rozlíšenie a formát TV umožňuje kvalitné 

zobrazovanie vložených fotografií a informá-
cii, ktoré budú takto dostatočne viditeľné a zro-
zumiteľné. Mysleli sme aj na zabezpečenie TV 
prijímača prostredníctvom uzamykateľného 
držiaka v kombinácií nepretržitého monitorin-
gu priestoru kamerových systém s nočným vi-
dením. Zároveň čiastočne upravíme priestor  
v ľavej časti vestibulu a vytvoríme tak viac mie-
sta pre odkladanie detských kočíkov matkám 
s malými deťmi. Prevádzka informačného pa-
nelu bude počas mesiaca december v skúšob-
nom režime a od nového roku prejdeme na pl-
nú prevádzku. 
 Predpokladáme, že s týmto riešením zís-
kate viac nových, zaujímavých, ale aj užitoč-
ných informácií. 

 V septembri sme vás informovali o pripravovanom projekte Nadácie 
Allianz Priama podpora 2015 prostredníctvom Nadačnej organizácie 
Pontis. Prihlásením sa do projektu si Mestská polícia Rajec dala za cieľ 
zvýšiť bezpečnosť našich najmenších na cestách. Preto aj názov nášho 
projektu je Deti na cestách. 
 Dôvodov pre takéto tvrdenie je viacero. Jedným s argumentov je 
stúpajúca intenzita dopravy na našich cestách. Preto aj pripravenosť 
detí musí byť adekvátna voči vzrastajúcim požiadavkám na všetkých 
účastníkov cestnej premávky. Za týmto účelom boli nakúpené kolo-
bežky, ochranné prilby, vzdelávacie pomôcky (obrázky, hry s dopravnou 
tematikou, detské dopravné značky, detské semafory a CD s doprav-
nou výchovou). Prvé poznatky a skúsenosti nám ukazujú, že sa nám vý-
razne zlepšila situácia s didaktickými pomôckami. Kedysi si museli rodi-
čia sami zabezpečiť kolobežky, odrážadlá či malé bicykle. O ochran-
ných prilbách, ktoré väčšina detí doma nemá, ani nehovoriac. Dnes 
stačí MsP v Rajci vziať so sebou kolobežky a ostatné potrebné pomôcky 
podľa tematických situácií na dopravnom ihrisku. Netreba azda zdô-
razňovať, že dopravné ihrisko bez takéhoto vybavenia stráca svoj hlav-
ný význam. V súčasnosti, vďaka takejto materiálnej základni, dokáže-

me súbežne vzdelávať jednu časť triedy ako cyklistov a druhú časť ako 
chodcov. Deti si môžu v rámci modelových situácií, zážitkovou formou, 
zapamätať rôzne dopravné situácie a zároveň si tento zážitok viac ulo-
žiť do pamäti, ako keby si obdobnú činnosť osvojovali len teoreticky. Do-
pravné situácie na ihrisku dopĺňajú zmenšené modely semaforov, ktoré 
dokážu v automatickom režime riadiť dopravnú situáciu na križovat-
kách, čím sa stáva dopravná situácia pre deti realistickejšia. Pri jazde na 
kolobežke má každé dieťa nasadenú aj ochrannú prilbu, ktorá už           
v dnešnej dobe nie je žiadnou zbytočnosťou, ale nutnosťou. Netreba 
zbytočne hovoriť ani o tom, že i toto je ukážka určitého vzoru pre dieťa, 
ako má byť vybavené na kolobežke. Nadstavbou vzdelávania bude ďal-
šia teoretická príprava v rámci hier v triede. S pomocou interaktívnych 
tabúľ bude možné riešiť rôzne dopravné situácie, ktoré sú graficky zo-
brazené. Každá je podmienená správnou odpoveďou a žiak skôr nepo-
stúpi do ďalšej úrovne, pokiaľ správne neodpovie. Ďalšou možnosťou je 
využitie hier, ktoré obsahujú vybrané časti dopravnej výchovy. 

 Bezpečnosť detí je 
dôležitá a jej vnímanie 
detskými očami je rôzne.      
V rámci tejto problemati-
ky vidíme priestor na 
spoluprácu s Fakultou 
bezpečnostného inžinier-
stva Žilinskej univerzity,  
s ktorou má Mesto Rajec 
niekoľko rokov podpísa-
nú zmluvu. Podľa pred-
bežných dohovorov bude v rámci tohto projektu hľadať možnosti vedec-
kého výskumu zameraného na bezpečnosť detí a zvládanie rôznych 
bezpečnostných situácií v doprave, ako aj v bežnom živote. Súčasťou 
spolupráce bude aj výmena skúseností našich pedagógov a vedeckých 
pracovníkov. Konečným cieľom je spracovanie vhodných manuálov, 
postupov a tematických okruhov problematiky bezpečnosti, ktoré bude 
možné vložiť do učebných plánov rôznych vekových skupín detí. Takúto 
potrebu výskumu si dnešná doba vyžaduje a nemožno ju podceňovať.
 V rámci napĺňania projektu v novembri absolvovali štyri triedy ma-
terských škôl vzdelávanie na dopravnom ihrisku. Pozitívnym zistením 
počas vzdelávania bola jeho vyššia efektivita a úroveň, ku ktorej nám 
nemalou mierou prispel aj tento projekt. Je však stále čo zlepšovať, a to-
mu sa budeme v budúcnosti venovať. 
 Celkové náklady na projekt boli vo výške 1399,20 eur. Nadácia 
Allianz Slovenská poisťovňa podporila projekt vo výške 1000 eur, ostá-
vajúcu časť financovalo Mesto Rajec z vlastných zdrojov. 
 Teší nás, že aj takouto formou môžeme zvýšiť kvalitu vzdelávania a 
preventívne tak pôsobiť na ochranu a bezpečnosť našich detí. 

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec
3x foto: archív MsP

NOVÝ INFORMAČNÝ PANEL MESTSKÉHO ÚRADU

DETI NA DOPRAVNOM IHRISKU S NOVÝMI KOLOBEŽKAMI

Ing. Ján Jasenovec, PhD.,
prednosta MsÚ Rajec

ZAKÚPENÉ POMÔCKY 
PRE DOPRAVNÚ VÝCHOVU
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 Mestská polícia Rajec do svojej technickej výbavy ku kamerovému 
systému začlení prenosné kamery tzv. fotopasce. 
 Tento záznamový prostriedok je efektívny nástroj na zisťovanie ne-
zákonnej činnosti. Fotopasca dokáže samostatne zachytiť každý pohyb 

v snímanom priestore bez 
ohľadu na svetelné podmien-
ky. Po celú dobu pohybu pá-
chateľa v danom priestore ho 
fotopasca nasníma a v reál-
nom krátkom čase odošle na-
snímané snímky do počítača 
alebo do telefónu na stálu 
službu. Na základe vyhotove-
nej multimediálnej správy 
akou je fotografia alebo video-
záznam zo zosnímaného prie-

storu, je možnosť na miesto priestupku vyslať hliadku. 
 Pre monitorovanie verejných priestranstiev bude fotopasca veľkým 
prínosom. Samotné fotopas-
ce budú využiteľné podľa po-
treby pri objasňovaní prie-
stupkov na úseku verejného 
poriadku, dopravy a naklada-
nia s komunálnymi a inými od-
padmi. Rozmiestňované bu-
dú v rôznych lokalitách, pre-
dovšetkým tam, kde je pred-
poklad vytvárania čiernych 
skládok. Zamerané budú aj 
na kontajnery, kde dochádza 
k ich podpaľovaniu. Tieto zariadenia budú mať hlavne preventívny úči-
nok so zabezpečením dôkazového materiálu. V súlade so zákonom     
o ochrane osobných údajov budú monitorované miesta fotopascí ozna-
čené. 

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec
2x foto: archív MsP

 Ďalšie predstavenie divadelno-improvizačnej skupiny troch hercov 
3T alias Tri Tvorivé Tvory prilákalo v nedeľu 25. novembra do sály 
kultúrneho domu takmer 300 divákov. 

 3T, ktorými sú herci Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchov-
ský a Stanislav „Stanley“ Staško spolu s hudobným sprievodom Petrom 
„Petiarom“ Lachkým, nám znovu predviedli svoju javiskovú show, do 
ktorej, ako je u nich zvykom, zapojili aj divákov. Už pred predstavením 
boli pre divákov pripravené kartičky s ceruzkami, na ktoré mali napísať 
rôzne témy, ktoré mali herci zahrať. Tri scénky, ktoré vyžrebovali diváci, 
opäť excelentne odohrali a žiadneho diváka nenechali bez úsmevu na 
perách, u väčšiny to bol doslova „rehot“. 
 Predstavenie opäť zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko Rajec 
tak, ako sľúbilo ešte po jarnom predstavení a už teraz sa môžeme tešiť 
na ich ďalšie vystúpenie, ktoré plánujeme uskutočniť aj v budúcom ro-
ku. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
1x foto: Šzá

 Ďalší divadelný počin ochotníckeho diva-
dla KOŽKÁR prilákal do sály Kultúrneho domu 
v Rajci v nedeľu 29. novembra takmer 200 ľu-
dí. Ostatným ich naštudovaným dielom sa sta-
la Zlatá klasika slovenskej 
literatúry od Jozefa Gregora 
Tajovského Ženský zákon. 
Nesmrteľná veselohra, ktorá 
pre väčšinu z nás patrí k via-
nočným sviatkom. Jednodu-
chý príbeh o medziľudských 
vzťahoch, nabitý humorom a 
vtipom. Komédia o láske 
mladých ľudí a o tom, čo 
dokáže sebectvo, majetok a 
intrigy.
 Rajeckí ochotníci sa 
opäť vynikajúco zhostili ne-
ľahkej úlohy a presvedčivo 
stvárnili jednotlivé postavy 
tejto divadelnej klasiky. 
Úžasné výkony hercov Kris-
tíny Cesnekovej (Anička), 
Patrície Dratnalovej (Mara), Evy Peknej (Zu-
za), Eleny Uhlárikovej (Dora), Damiána Ces-
neka (Števko), Mariána Fusku (Miško) a Jána 
Rybára (Jano) prekvapili všetkých divákov. 
Štyri dejstvá známej veselohry nás udržali      
v napätí počas celého predstavenia až do ko-
nečného pomerenia sa hrdinov. Na konci 

predstavenia si zaslúžene vyslúžili standing 
ovation (potlesk divákov v stoji) a niekoľkoná-
sobné vyvolanie na pódium. Pre zaujímavosť 
musím spomenúť, že jedna z protagonistiek, 

Eva Pekná, okrem hereckého výkonu súčas-
ne pôsobila aj ako režisérka predstavenia. 
Šepkárkou bola Lenka Špániková.
 Predstavenie si dvakrát zopakovali aj        
v pondelok 30. novembra, kedy ho odohrali 
pre žiakov a študentov rajeckých základných a 
stredných škôl.

 Všetkým ochotníckym hercom ďakujeme 
za krásne predstavenie. Predstavenie by ne-
bolo také úspešné bez krásnych kostýmov. 
Autentické ľudové kroje nám zapožičal Martin 
Šimko z Rajca, za čo mu aj touto cestou chce-
me poďakovať.

 V tomto roku nám ešte Kožkár ponúkne 
každoročné predvianočné predstavenie Živý 
betlehem (18. decembra) na našom námestí, 
na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. Okrem 
tradičného príbehu sa opäť môžete tešiť aj na 
živé ovečky.

 Finančné prostriedky vyzbierané z dobro-
voľného vstupného budú použité na ďalší ro-
zvoj divadelníctva v našom meste. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
2x foto: S. Kalma

FOTOPASCE V MESTE RAJEC TRI TVORIVÉ TVORY ZNOVA V RAJCI

ŽENSKÝ ZÁKON ZAPLNIL KULTÚRNY DOM

Ilustračná snímka: DENNÉ VIDENIE

Ilustračná snímka: NOČNÉ VIDENIE
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 Mestské kultúrne stredisko Rajec sa každoročne zapája do viace-
rých projektov na získanie finančných prostriedkov z rôznych inštitúcií. 
Nebolo tomu inak ani v aktuálnom roku. Podarilo sa nám získať finan-
čné prostriedky z ministerstva kultúry, a to hneď v dvoch projektoch.

MALÉ MESTO S MODERNOU KNIŽNICOU
 To, že počítačová technika každým rokom používania starne a stá-
va sa zastaranou, pozná každý z nás. Technológie idú stále dopredu a 
technika postupne prestáva vyhovovať našim požiadavkám. Aj počíta-
čové zostavy, na ktorých mohli pracovať zákazníci mestskej knižnice, 
boli už po niekoľkoročnej prevádzke a používaní pomalé a nespoľahli-
vé. Preto sme sa 
rozhodli využiť výz-
vu ministerstva kul-
túry a zapojili sme 
sa do projektu na 
obnovu a rozvoj 
kultúrneho dedič-
stva. Na našu veľkú 
radosť sme boli ús-
pešní a zo získa-
ných finančných 
prostriedkov sme 
mohli zakúpiť dve 
úplné nové počíta-
čové zostavy (samotný počítač, monitor, klávesnica, myš a samozrej-
me operačný systém). Ihneď po zakúpení a výmene nových počítačov 
za staré sme počúvali iba pochvaly, aj keď niektorým našim zákaz-
níkom robí problém pracovať s novším operačným systémom, väčšina 
si zvykla a tým, ktorí niečo nevedia, radi pomôžu pracovníci knižnice.
 Na tento projekt sme získali finančné prostriedky vo výške 1 600 eur 
a z vlastných zdrojov sme do projektu investovali 396 eur.

POĎ, BUDEME SI ČÍTAŤ!
 Boli sme úspešní aj v získaní finančných prostriedkov na rozšírenie 
knižničného fondu. V rámci vypracovaného projektu Poď, budeme si čí-
tať! sme rozšírili knižničný fond pre detských čitateľov o 195 kníh v hod-
note 1500 eur – 1425 eur sme získali z ministerstva kultúry a 5 %       

(75 eur) z celkovej sumy sme 
investovali z vlastných zdrojov.
 Knižný fond sme rozšírili   
o množstvo noviniek pre všet-
ky vekové kategórie. Mladý či-
tateľ od 6 do 20 rokov si môže 
vybrať z rozmanitých kníh. Za-
kúpili sme rozprávkové príbe-
hy pre najmenšie deti, aj s veľ-
kými písmenkami pre prváči-
kov, rozšírili sme fond o množ-
stvo dobrodružnej literatúry,    

o rôzne povesti, rozprávky, poéziu, dnes tak obľúbenú fantasy literatúru  
či rôznorodé denníky písané zábavnou formou s množstvom karikatúr, 
dievčenské romány a množstvo inej. Nezabudli sme ani na náučnú lite-
ratúru, z ktorej sa môžu naši čita-
telia dozvedieť veľa informácií či 
už o zvieratkách, o chove psov,    
o rôznych krajinách či si vyskúšať 
domáce vedecké pokusy... 

 O tom, že sme vybrali dobre, 
svedčia nielen nadšené ohlasy 
našich detských čitateľov, ale aj 
ich rodičov.

 Dúfame, že aj tieto novinky 
prilákajú do našej knižnice ďal-
ších čitateľov či nových zákazní-
kov, na ktorých sa tešia všetci 
pracovníci Mestskej knižnice      
v Rajci.

Z. Ščasná, MsKS Rajec
3x foto: Šzá

 Občianske združenie Rajecká stonožka vás pozýva do vynovených 
priestorov Materského centra STONOŽKA. Priestory sme vyzdobili 
detskými maľbami a veselými chráničmi radiátorov. Na túto realizáciu 
pr ispe lo  f inan-
čným príspevkom 
aj Mesto Rajec. Za 
čo sa chceme po-
ďakovať!

 Materské cen-
trum Stonožka bo-
lo vytvorené na 
základe podnetov 
mamičiek, ktoré 
chceli mať mož-
nosť stretávať sa a tráviť zmysluplne svoj voľný čas spolu s deťmi. Náj-
dete tu príjemné a atraktívne prostredie. S deťmi cvičíme na základe 
vytvárania podnetov, aby sa správne vyvíjali a rozvíjali v pohybovom, 
sociálnom, ale aj v duševnom vývoji. Deti majú možnosť sa realizovať 
pod dozorom školeného lektora a s pomocou rodiča. 

 Materské centrum RAJECKÁ STONOŽKA nájdete v Kultúrnom 
dome v Rajci, na prízemí, v priestoroch malej klubovne, každý uto-
rok a stredu od 9.00 hod. Nové kurzy sme otvorili 24. novembra. Milé 
mamičky pridajte sa k nám! Netreba mať obavy alebo sa báť! Privítame 
každého, kto má záujem!

Katarína Biela, OZ Stonožka
Tel. č.: 0907 815 419; e-mail:  katarinabiela856@gmail.com

2x foto: autor

in
ze

rc
ia

in
ze

rc
ia

KNIŽNICA OPÄŤ ÚSPEŠNÁ VYNOVENÁ STONOŽKA
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 Naša Materská škola, ktorá sa nachádza na Ulici Obrancov mieru    
v Rajci, sa aktívne zapojila do výzvy spropagovania Dňa materských 
škôl na Slovensku.

 V súlade s dňom jeho vyhlásenia sme 4. novembra zorganizovali 
dve zaujímavé aktivity. Prvou z nich sme zároveň začali tohtoročnú 
školskú spoluprácu s partnerskou Materskou školou na Mudrochovej 

ulici v Rajci. 
Stopäťdesiat 
detí z oboch 
m a t e r s k ý c h 
škôl zaplnilo 
sálu veľkej za-
s a d a č k y  n a 
mestskom úra-
de. S úsmevmi 
na tvárach tu 
sledovali obľú-
benú rozpráv-
ku O medovní-
kovom domče-
ku v umelecky 

originálnom spracovaní. Detskí diváci si aj zvesela zaspievali a zatan-
covali.
 Druhou aktivitou bol lampiónový sprievod. Jeho organizácia ako       
i samotná realizácia, poukázala na fungujúce partnerstvo rodičov a ma-
terskej školy i záujem pedagógov o účasť na mimoškolských akciách.   

V tento tichý novembrový podvečer sa na rajeckom námestí a v jeho 
blízkych uličkách rozsvietilo takmer 70 lampiónov. Po slávnostnom 
sprievode si všetci vychutnali teplý čaj a sladký perník, ktorý pripravili 
naše pani kuchárky. Deťom sme k pekným zážitkom na cestu domov 
pribalili aj sladkú odmenu. Poďakovanie patrí aj zamestnancom mest-
skej polície, ktorí nás počas akcie sprevádzali a dbali na jej bezpečný 
priebeh. 
 Verím, že opísané formy oslavy uvedeného významného dňa dô-
stojným spôsobom poukázali na opodstatnenosť existencie mater-
ských škôl v našom meste.

Jana Demeterová, riaditeľka MŠ Obr. mieru Rajec
2x foto: archív MŠ

65 rokov
Milan Pastierčin

Anastázia Rálková

70 rokov
Janka Šimeková
Augustín Klimek

Štefan Frniak

75 rokov
Františka Sudorová

80 rokov
Štefan Stupňan

84 rokov
Mária Hulínová

85 rokov
Mária Veselá

87 rokov
Božena Višňovská

89 rokov
Antónia Uhláriková

91 rokov
Anna Slotová

96 rokov
Jozefína 

Babjaková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodil sa v októbri
Jozef Šimún

Opustili nás
Mgr. Ivana Smiešková 1966 – 4.11.2015

Alexander Gardlík 1942 – 18.11.2015
Jana Hulínová 1967 – 21.11.2015

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – december 2015
 Seniori Klubu dôchodcov – denné centrum neporušili zaužívané 
tradície, a tak sa i v tomto roku zišli na svojim stretnutí 25. novembra. 
Bolo to posledné stretnutie v tomto roku pri hudbe pred príchodom 
adventu a Vianoc. 
 Stretnutie sa začalo privítaním členov predsedom klubu a zároveň 
privítal aj prítomného primátora Ing. Jána Rybárika, ktorý v krátkom 
príhovore pozdravil všetkých seniorov. Po stručnom hodnotení čin-

nosti predseda zablaho-
želal všetkým osláven-
com a jubilantom a vyzval 
všetkých pr í tomných       
k slávnostnému prípitku. 
Nasledovalo výborne pri-
ravené občerstvenie, kto-
ré pripravili jedáleň Rajka 
a cukráreň Júlia. Príjem-
nú atmosféru doplňovala 
hudobná skupina Kvan-
to.

 Prekvape-
nie nastalo, 
keď medzi se-
niorov zavítal 
sv. Mikuláš, 
ktorý pozdra-
vi l  všetkých 
č l e n o v,  v y -
z d v i h o l  i c h 
pekné spolu-
nažívanie, ra-
dosť a vese-
losť. Každého 
obdari l pek-
ným balíčkom. Po tomto predseda poďakoval sv. Mikulášovi za jeho 
návštevu a štedrosť so želaním, aby aj v budúcom roku na nás neza-
budol. Zábava pokračovala vo veselej nôte, seniori sa zabávali a spo-
mínali.

Š. Pecho, predseda KD – denné centrum Rajec
2x foto: P. Rýpal

MIKULÁŠ U SENIOROV

OSLÁVILI SME DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU



Deň červených makov
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 V roku 2015 sme si pripomínali 101. výročie vypuknutia 1. svetovej 
vojny. O pár desiatok rokov vypukla druhá, rovnako zlá a hrozná 
vojna. Počas oboch vojen padlo veľa nevinných a statočných vojakov. 
Niektorí z nich ani nemajú svoj hrob, rozplynuli sa v čase, pochovaní   
v masových hroboch za frontovou líniou. Na týchto hroboch rozkvitali 
červené divé maky. Ich krásu, nezmyselnosť vojny a smútok za padlý-
mi priateľmi vyjadril kanadský vojenský lekár John McCrae v básni Na 
flámskych poliach, kde kvety červe-
ného maku použil ako symbol spo-
mienky na hrôzy vojny a zbytočnosť 
smrti. Odvtedy sa červené maky, kto-
ré rástli na hroboch padlých vojakov, 
stali symbolom utrpenia a spomie-
nok na hrôzy vojny.
 11. novembra 1918 vo Francúz-
ku presne o 11. hodine a 11. minúte 
zaznela posledná salva pri podpise 
prímeria, ktorým sa ukončila prvá 
svetová vojna. Tento dátum spolu so 
symbolom červených makov sa stali 
podnetom na vyhlásenie 11. novem-
bra za deň spomienky na vojnových 
veteránov, na obete vojny. 

 Aj členovia Jednoty dôchodcov v Rajci uskutočnili pietny akt polo-
ženia kvetov za zvuku kostolných zvonov presne 11.11.2015 o 11. ho-
dine a 11 minúte pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny (pri farskom 
kostole), a tak si uctili ich pamiatku. Podujatia sa zúčastnili aj členovia 
Zväzu protifašistických bojovníkov v Rajci. Česť vašej pamiatke!

Rozália Mikolková, Jednota dôchodcov Rajec
2x foto: P. Rýpal

 V nedeľu 25. októbra sa v rajeckej Evanjelickej modlitebni zišli do-
máci, rodáci a hostia na spomienkových Službách Božích pri príležitosti 
60. výročia pričlenenia k Cirkevnému zboru v Žiline.
 Evanjelici v Rajci existujú od polovice 16. storočia, už v roku 1560 sa 
v dobových dokumentoch spomína fungujúci evanjelický cirkevný zbor, 
ku ktorému patrila aj evanjelická škola. Na konci 17. storočia, v čase 
búrlivých vojnových, politických  a spoločenských konfliktov, oficiálna 
evanjelická cirkev v Rajci na čas zanikla, veriaci sa stretávali pri mo-
dlitbách a Božom slove po domácnostiach, sami vyučovali aj deti. Až po 
prijatí Tolerančného patentu v roku 1781 mohli rajeckí evanjelici opäť 
vystupovať ako cirkev, od septembra 1792 ako filiálny zbor boli kontrak-

tuálne pripojení k Evanjelickej cirkvi v Súľove. Do súľovského kostola 
dochádzali peši cez hory na Služby Božie, tiež sa tam chodili sobášiť, 
krstiť a konfirmovať dietky, nosili, prípadne vozili tam pochovávať svo-
jich zomretých. V druhej polovici 19. storočia sa podarilo zriadiť v Rajci 
evanjelický cintorín, obnovila sa aj evanjelická škola. Tá fungovala až 
do zoštátnenia školstva v polovici 20. storočia. V jej priestoroch po sta-
vebných a interiérových úpravách vznikla malá modlitebňa, kde sa prí-
ležitostne konali bohoslužby a modlitebné stretnutia, vyučovalo sa ná-
boženstvo. V roku 1955 sa rajeckí, súľovskí a žilinskí evanjelici dohodli, 
že z dôvodu lepšej dostupnosti dopravy smerom na Žilinu, sa rajecký 
filiálny zbor odčlení od Súľova a pričlení k Žiline. To sa stalo 23. októbra 
1955, kedy bol po Službách Božích v Rajci tento akt administratívne do-
končený. 
 Rajčania s láskou spomínajú na obdobie, kedy im v Súľove poskytli 
tamojší evanjelici oporou, pomoc a zdieľali s nimi spoločnú vieru na-
priek mnohým ťažkostiam. Preto sa v nedeľu 18. októbra 2015 vybrali 
spolu so žilinským evanjelickým spevokolom do súľovského kostola pri-
pomenúť si toto obdobie, poďakovať sa, spomínať na svojich predkov. 

 O týždeň ne-
skôr prišli do Raj-
ca evanjelici zo 
Súľova, Žiliny a na 
Službách Božích 
spoločne ďakovali 
Pánu  Bohu za 
všetko požehna-
nie, ktoré sa rajec-
kým evanjelikom 
za minulé obdobia 
i posledných 60 
rokov dostalo. Li-
turgiou počas spo-

mienky poslúžila farárka z Mošoviec a rajecká rodáčka Mgr. Andrea Ca-
badová Žuchová, žilinský farár a senior Turčianského seniorátu evanje-
lickej cirkvi augsburského vyznania Mgr. Marián Kaňuch, žilinská farár-
ka Mgr. Oľga Kaňuchová, farár Mgr. Jozef Havrila, ktorý je od polovice 
tohto roku občanom nášho mesta. Slávnostným kazateľom bol súľov-
ský farár Mgr. Belo Húska. Svojím vystúpením pozdravil prítomných aj 
súľovský evanjelický spevokol. 
 O dôstojný priebeh slávnostného dňa sa zaslúžil aj Mestský úrad    
v Rajci poskytnutím priestorov na občerstvenie hostí.

Mg

in
ze

rc
ia

RAJECKÍ EVANJELICI SPOMÍNALI

Foto: autor

Foto: autor
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 Stolnotenisový klub Rajec (STK) dosiahol v predchádzajúcej sezó-
ne mierne uspokojivý úspech, keď sa A družstvo umiestnilo na 7. mieste 
v krajskej súťaži 4. ligy a B družstvu z 12 účastníkov 6. ligy patrila 9. prie-
čka. Nový súťažný ročník sa odštartoval koncom septembra a uvedené 
výsledky sú doslova „vydrené“, lebo sú výsledkom hernej kvality oboch 
líg. Nová sezóna je v plnom prúde a v súťaži máme dve družstvá.

 A družstvo chce v novej sezóne hrať v strede tabuľky a vyhnúť sa 
tak bojom o záchranu. Z tejto súťaže vypadávajú až dve družstvá, ideál-
ne by bolo skončiť v prvej šestke a nemať záchranárske starosti. Pribu-
dli nám noví súperi Vrútky C (víťaz 5 ligy OSST MT), Radoľa B (víťaz    
5. ligy OSST Žilina), Višňové A (zostúpil z 3. ligy KSST Žilina).

 B družstvo je v kvalitnej 6. lige a prvoradým cieľom bude vyhnúť sa 
bojom o záchranu z 12-člennej súťaže. Ak budú pokračovať v tréningo-
vom úsilí, nie je nemožné bojovať o postup do vyššej súťaže 5. ligy. Vy-
padáva posledný, predposledný hrá baráž o záchranu. 

 Podľa rebríčka z predchádzajúcej sezóny budú obe naše družstvá 
reprezentovať: Jozef Kavec, Peter Kavec, Jozef Smieško st., Vladimír 
Vavrík, Ivan Dávidík, Róbert  Augustín, Marián Macák, Branislav Fučík, 
Jozef Smieško ml., Tomáš Smieško, Ján Knapec, Ján Šejnoha, Vladi-
mír Komorovský a Jozef Mihálec. Zostavu sme posilnili o Páľa Dávidíka, 
ktorý minulý rok obliekal dres Jasenova.

 Fanúšikov stolného tenisu pozývame na naše domáce zápasy        
v malej telocvični Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci, kde budeme 
hrávať v piatok o 18. hodine (B-čko) a v sobotu o 10. hodine (A-čko).

 Od 25. septembra už ubehlo osem kôl, kde si naši A-čkari potvrdili 
5. miesto v 4. lige. Výsledky – 1. kolo: Vrútky B – STK Rajec A 10:8,      
2. kolo: STK Rajec A – Vrútky C 18:0, 3. kolo: STK Rajec A – Čadca D 
15:3, 4. kolo STK Rajec A – Kysucký Lieskovec A 12:6, 5. kolo: MŠTK 
Martin B – STK Rajec A 10:8, 6. kolo: STK Rajec A – Višňové A 12:6,      
7. kolo: Radoľa A – STK Rajec A 10:8, 8. kolo: STK Rajec A – Kláštor pod 
Znievom 9:9 (body za domácich: J. Kavec – 4,5; P. Kavec – 2,5; J. Smie-
ško st. – 2; V. Vavrík – 0).

Výsledková tabuľka 4. ligy 

     mužstvo                       stretnutia        V    R    P          skóre       body
  1. Žilina C 8 7 0 1 102:42 22
  2. MSTK Martin B 8 7 0 1   88:56 22
  3. Bytča B 8 5 0 3   78:66 18
  4. Vrútky B 8 5 0 3   82:62 18
  5. STK Rajec A 8 4 1 3   88:56 17
  6. Višňové A 8 4 1 3   72:72 17
  7. Kysucký Lieskovec A 8 4 0 4   72:72 16
  8. Kláštor pod Znievom A 8 3 1 4   75:69 15
  9. Radoľa B 8 2 2 4   53:91 14
10. Čadca D 8 2 1 5   67:77 13
11. Strečno A 8 2 0 6   57:87 12
12. Vrútky C 8 0 0 8   30:114   8

 V 6. lige sa zatiaľ darí rajeckému béčku, po 8. kolách je na prvom 
mieste. S Maršovou-Rašov si tesne poradili 10:8, so Starou Bystricou B 
11:7, s Čadcou F 9:9, so Žilinou Energodata F 13:5 a s Lietavskou Lúč-
kou A 11:7. V 6. kole zvíťazili nad Kotešovou A 11:7, ďalej pokračovali vo 
víťazstvách aj v 7. kole s Rosinou B 13:5 a v 8. kole nad Neslušou A 11:7 
(za domácich bodovali: I. Dávidik – 4, M. Macák – 3, P. Dávidík – 2,       
R. Augustín – 2, J. Smieško ml. – 0).

Výsledková tabuľka 6. ligy 

     mužstvo                       stretnutia        V    R    P          skóre       body
  1. STK Rajec B 8 7 1 0 88:55 23
  2. Maršová-Rašov A 8 6 1 1 88:56 21
  3. Divina-Lúky A 8 5 2 1 76:68 20
  4. Nesluša A 8 4 1 3 77:67 17
  5. Strečno B 8 4 1 3 76:68 17
  6. Stará Bystrica A 8 4 0 4 72:72 16
  7. Lietavská Lúčka A 8 2 3 3 73:71 15
  8. Kotešová A 8 3 0 5 71:73 14
  9. Žilina Energodata F 8 2 1 5 64:80 13
10. Krásno B 8 2 1 5 56:88 13
11. Rosina B 8 2 0 6 64:80 12
12. Čadca F 8 1 1 6 58:86 11

 Pri pohľade na štatistiku je zrejmé, že v oboch mužstvách sa dá 
predpokladať, že ich herná forma bude len stúpať z kola na kolo až do 
skončenia posledného 22. kola. V pinpongu platilo a platí, že každý zá-
pas je iný a rozhoduje aktuálna forma a disponovanosť hráčov v deň 
majstrovského stretnutia.

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY JESENNEJ ČASTI SÚŤAŽE

4. liga: 
   5.12.2015 o 10.00 hod. STK Rajec A – Strečno A,
 11.12.2015 o 18.00 hod. Bytča B – STK Rajec A.

6. liga: 
   4.12.2015 o 18.00 hod. STK Rajec B – Strečno B,
   7.12.2015 o 17.30 hod. Krásno B – STK Rajec B.

 Vedenie športového klubu aj touto cestou ďakuje všetkým hráčom 
za doterajšie odvedené výkony, členom klubu, fanúšikom za podporu. 
Veľká vďaka patrí mestu Rajec za finančnú podporu a celému vedeniu 
Základnej školy na Lipovej v Rajci za poskytnutie priestorov. 

Jozef Kavec, Stolnotenisový klub Rajec
2x foto: archív STK 

NOVÉ VÝZVY STOLNÝCH TENISTOV V SEZÓNE 2015/2016

STK RAJEC A – VRÚTKY C (4. LIGA)

NAŠI CHLAPCI V LIETAVSKEJ LÚČKE (6. LIGA)
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 Teplé slnečné dni sú neodvratne za na-
mi a s nimi aj letná tenisová sezóna na ra-
jeckých tenisových kurtoch. Od jari do je-
sene sa odohralo a odtrénovalo množstvo 
a množstvo hodín. Sezóna začala 
počas prvých jarných dní brigá-
dou, ktorej sa zúčastnili členovia 
Tenisového klubu Rajec (TK 
Rajec), aby nachystali po zime 
kurty na celý rok. 
 Posledný aprílový víkend 
sa konalo prvé kolo súťaže mu-
žov, v ktorom sme na domácich 
kurtoch porazili Podbrezovú 5:2. 
Zápas druhého kola v Ružomberku 
bol kvôli nepriaznivému počasiu preložený 
na náhradný termín. Tretie kolo sme hrali 
opäť vonku, v Čadci, kde sme tesne pre-
hrali 3:4, no vysnívaný postup do II. ligy 
ešte nebol stratený. Zápas štvrtého kola 
sme odohrali doma proti Púchovu, vyhrali 
sme 5:2. Piate kolo sa uskutočnilo vo Vrút-
kach. Po nevydarených dvojhrách sme 
museli vyhrať obe štvorhry. Podarilo sa 
(4:3). Od postupu do druhej ligy nás delila 
len dohrávka v Ružomberku, kde sme mu-
seli vyhrať. Po dvojhrách sme mali zápas 
výborne rozohraný a viedli sme 3:2. Roz-
hodujúcu štvorhru sme však nakoniec ne-
dokázali dotiahnuť. Po tom ako sme viedli 
v treťom sete 5:2 a už bolo 30:30 od postu-
pu do druhej ligy nás delili len dva fiftíny, 
prehrali sme 5:7 a obsadili v tabuľke ko-
nečné tretie miesto. Za Rajec v zápasoch 
nastupovali pravidelne Juraj Jarina, Jaro-
slav Jarina, Martin Pakanec (všetci TK Ra-
jec), Peter Kmec (hosťovanie TK Baník 
Prievidza), Emil Kočudák (hosťovanie Slá-
via ŽU Žilina). 

Konečné poradie súťaže mužov: 
 1. TK Ružomberok; 2. TK ZZO Čadca 
(A); 3. TK Rajec; 4. TK Podbrezová; 5. TK 
Púchov; 6. TK Vrútky (A)

 Počas celej sezóny sa na kurtoch v Raj-
ci hral klubový rebríček, ktorého sa zúčast-
nilo 17 členov TK Rajec. Poradie sa celý 
rok miešalo, každý sa chcel dostať na čo 
najvyššiu pozíciu. Na prvej priečke sa vy-
striedalo 5 hráčov, no víťaz mohol byť len 
jeden. Na konci sezóny skončil nakoniec 
na prvom mieste Jaroslav Vríčan. 
 Leto bolo teplé až tropické. Kurty nie-
kedy pripomínali skôr Saharu ako ihrisko 
na nejaký šport. Teplo z antuky priam sála-

lo. No, kto sa chcel zlepšiť, trénoval aj v ta-
kýchto podmienkach. Od rána do večera 
sa každý deň vystriedalo na kurte množ-
stvo nielen mladých talentov, ale aj star-

ších, ktorí mali záujem napredovať a 
zdokonaľovať sa v tomto na po-

hľad, tak jednoduchom športe – 
v skutočnosti len na pohľad, 
však si to budúcu sezónu príď-
te sami vyskúšať. Pod vede-
ním trénera s PTR licenciou 
(Professional Tennis Registry) 

sa množstvo detí zdokonaľovalo 
celú letnú sezónu. Niektorí z nich 

budú už budúci rok hrať za Rajec       
v družstvách alebo v turnajoch jednotliv-
cov. Po dlhých rokoch tak budeme mať 
družstvo aj v inej vekovej kategórii ako 
mužov. 
 Na záver sa uskutočnil turnaj pre deti, 
ktoré celý rok poctivo trénovali a chceli 
svojím rodičom ukázať, čo sa naučili. Na-
priek tomu, že celú noc pršalo, kurty boli rá-
no dobré a my sme mohli hrať. Počasie 
ideálne na tenis, bezvetrie, ani teplo, ani zi-
ma. Ako prvé hrali deti. Do finále sa nako-
niec dostala Rebeka Jasenovcová a Nina 
Bieliková. Rebeka vyhrala a odniesla si do-
mov pekný pohár pre víťaza. Po občer-
stvení nasledovali štvorhry. Páry tvorili pre-
važne dvojice rodič s dieťaťom. Rodičia si 
tak mohli vyskúšať hrať po boku detí, ktoré 
trénujú. Do finále sa opäť dostala Nina s ot-
com no aj v štvorhre skončila druhá. Víťaz-
mi sa stali Michaela Augustínová s otcom. 
 Teraz je leto už definitívne za nami. 
Ochladilo sa. Tenis na kurtoch sa už hrať 
nedá. Zas až na jar, keď sa roztopí sneh a 
oteplí sa. Ale trénovať treba aj napriek to-
mu, veď súťaže začínajú na konci apríla 
(dúfam, že nás prídete podporiť na domá-
cich zápasoch). Tréningy pokračujú v škol-
ských telocvičniach niekoľkokrát do týžd-
ňa. Okrem toho aj žiaci oboch základných 
škôl v Rajci majú možnosť vyskúšať si teni-
sové tréningy a navštevovať tenisový krú-
žok. 
 Viac informácii o tom, čo sa deje na 
kurtoch môžete, nájsť na stránke klubu tk-
rajec.cekuj.net .
 Dúfam, že budúca sezóna bude ešte 
úspešnejšia ako tohtoročná, všetci hráči 
Rajca sa budú zlepšovať a v súťažiach do-
siahnu čo najlepšie výsledky.

Jaroslav Jarina, TK Rajec
2x foto: archív TK Rajec

 Už niekoľko rokov pôsobí v Rajci krúžok atlétov 
pod vedením trénera Ing. Ľuboša Cesneka. Krúžok je 
zameraný hlavne na ľahkú atletiku, v zime na biatlon 
a bežecké lyžovanie. Keďže samotný tréner vyrastal 
od detstva na atletickej dráhe, vie presne, ako postu-
povať pri práci s deťmi, v získavaní nových športo-
vých talentov a hlavne dodržiavania stupňovitosti vý-
voja primerane veku detí. 
 Ľuboš Cesnek (tréner II. kvalifikačného stupňa) 
má za sebou vynikajúce bežecké výsledky a výkony, 
je víťazom nielen Rajeckého maratónu, ale viacerých 
ďalších maratónov a pretekov na Slovensku. Čas, 
ktorý zabehol v maratóne 2:18:47 (hh:mm:ss) – bude 
ešte dlhé roky orieškom pre mnohých bežcov.
 Jeho práca je zameraná na mládež. Momentálne 
prebiehajú ich tréningy v telocvični dvakrát do týždňa. 
Utorky na Katolíckej spojenej škole a štvrtky v telo-
cvični na Základnej škole na Lipovej ulici – kde sa deti 
stále môžu prihlásiť. Za toto obdobie absolvovali deti 
pod jeho vedením viaceré preteky a dosiahli v rámci 
Slovenska popredné umiestnenia.

 V tomto roku sa s letom rozlúčili na Majstrov-
stvách Slovenskej republiky v cezpoľnom behu 
(krose), ktoré sa konali v  bežeckom areáli v Čilistove 
pri Šamoríne. Z mladších žiakov na 1400 metrovej 

trati Mirko Židek 
obsadil 25. miesto 
a Damián Cesnek 
sa vyšvihol na krá-
snu štvrtú priečku  
v rámci Slovenska.

 At le t ika  ako 
kráľovná športu 
je základom pre 
všetky športy a 
mala by mať v na-
šich kluboch če-
stné miesto. Prá-
ve pri otvorení tý-
chto Majstrovstiev 

bolo vyzdvihnutie trénerov, ktorí objavujú nové talen-
ty atletiky medzi najmladšími. 
 Zimnú sezónu 2015-2016 deti začali sústredením 
vo Vysokých Tatrách. Od 26. novembra do 29. no-
vembra si svoju zdatnosť otestovali štyria chlapci Mir-
ko Židek, Damián Cesnek, Filip Straňanek, Jakub 
Divko a dve mladšie žiačky Katka Slyšková a Vanes-
ka Vysoká. Pred sebou majú Slovenský pohár v be-
žeckom lyžovaní a Slovenský pohár v biatlone, o čom 
vás budeme bližšie informovať. 
 Športový klub polície sa stal materským klubom 
aj pre Zdenka Koledu a Janku Koledovú.

-skp-
2x foto: archív klubu

BIELY ŠPORT V RAJCI – SEZÓNA 2015

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE,
STREDISKO RAJEC



RAJČAN 12/2015

 Futbalová sezóna sa pomaly, ale isto blíži 
ku koncu jesennej časti a nasledovať bude 
zimná prestávka. Mnoho futbalistov sa s kon-
com jesennej časti futbalových sú-
ťaží presúva z trávnatých ihrísk do 
telocvične a svoj voľný čas vypĺňa 
futsalom. Inak tomu nie je ani v prí-
pade členov futsalového tímu BAN-
DA.
 Tím zložený prevažne z hráčov 
Futbalového klubu Rajec sa v minu-
lej sezóne predstavoval v IV. Mirupo 
futsalovej Žirafa lige, ktorú sa mu 
podarilo vyhrať, a tak sa v nadchá-
dzajúcej sezóne predstaví v III. lige, 
kde bude chcieť opäť útočiť na naj-
vyššie priečky. „Určite budeme mať 
tie najvyššie ambície. Sme mladý 
kolektív a baví nás to. Kebyže si ne-
dávame len tie najvyššie ciele, tak 
by sme to ani nemuseli robiť. Takže naším cie-
ľom pred touto sezónou je určite postúpiť zas 
vyššie a priblížiť sa k vysnívanej prvej lige,“ ho-

vorí brankárska opora tímu, Matej Fraštia. 
Taktiež si však uvedomuje, že naplniť tieto am-
bície bude o niečo náročnejšie ako v minulej 

sezóne. „Tretia liga je už o niečom inom, aj keď 
veľa súperov poznáme z pôsobenia v nižších 
súťažiach. Určite to nebude ľahké a liga bude 

podľa mňa vyrovnaná, ale ako som už povedal 
našim cieľom je postúpiť.“ Banda aj napriek 
postupu nepristúpila k výraznému posilňova-

niu alebo obmene kádra. V tom, že 
tím ostal pokope vidí najlepší bran-
kár IV. ligy z minulej sezóny výhodu. 
„Oproti poháru a minulej sezóne ne-
nastali žiadne veľké zmeny. Okrem 
príchodu Michala Zvrškovca sme 
ostali všetci pokope. Sme partia, 
ktorá drží pohromade už tretiu sezó-
nu. Myslím, že je to pre nás lepšie, 
pretože ak ostaneme pokope môže-
me sa dostať veľmi ďaleko.“ – uza-
vrel Fraštia.

 Vstup do novej sezóny hráčom 
Bandy vyšiel, keď vo svojom prvom 
vystúpení porazili tím Šošoni – Red 
Devils B 3:2. Strelecky sa presadili 

Ivan Osika, Lukáš Bôtoš a Michal Zvrškovec.

Robo Michalec
1x foto: archív Bandy

FARSER HOKEJBALOVÁ ŽIRAFA LIGA ŽILINA
 Z doterajších ôsmich odohratých zápasov prvej žilinskej Žirafa ligy 
máme vyrovnanú bilanciu, štyri víťazstva a štyri prehry. Vďaka získaným 
12 bodom sa momentálne držíme na stredných priečkach v tabuľke.

Aktuálne výsledky:
 1. kolo: , góly HBC Rajec: Bube-Mikomix – HBC Rajec Wings 5:3
ník 2, Pavlorek. 2. kolo: , góly HBC Rajec Wings – HBK VICTORY 9:3
HBC Rajec: Moravčík 2, Lednický 2, Pekara 2, Pochyba, Síkora, Kasák. 
3. kolo: . 5. kolo: HBC Rajec Wings – DANDY Group 0:5 HBC Rajec 
Wings – TJ SOKOL Žirafa 4:2, góly HBC Rajec: Pekara 2, Paiš, Pochy-
ba. 6. kolo: , góly HBC Rajec Wings – HBC Revolutions Žirafa 3:8
HBC Rajec: Moravčík, Pekara, Pavlorek. 7. kolo: HBC Rosina – HBC 
Rajec Wings 15:2 HBC Ra-, góly HBC Rajec: Pochyba, Kasák. 8. kolo: 
jec Wings – HBK KNM 9:2, góly HBC Rajec: Moravčík 2, Pochyba 2, 
Bobot 2, Lednický, Paiš, Kasák. 9. kolo: HBK KNM Predators – HBC 
Rajec Wings 2:9, góly HBC Rajec: Moravčík 3, Bubeník 2, Lednický, 
Nemček, Kasák, Pavlorek.

Tabuľka po neúplnom 9. kole:
      názov tímu  Z V VP PP P Skóre   B
  1. DANDY Group 8 8 0 0 0 45:8 24
  2. Mikomix 8 7 0 0 1 66:25 21
  3. HBC Rosina 8 7 0 0 1 57:23 21
  4. HBC Revolutions Žirafa 8 4 0 0 4 40:31 12
  5. HBC RAJEC Wings 8 4 0 0 4 39:42 12
  6. HBK VICTORY 6 3 0 0 3 20:23   9
  7. HBK KNM 7 2 0 0 5 26:38   6
  8. TJ SOKOL Žirafa 6 1 0 0 5 29:30   3
  9. HBK KNM Predators 8 1 0 0 7 22:60   3
10. HBC Budatín 7 0 0 0 7 11:75   0

 Aktuálne informácie o tom, ako sa nám darí v I. FHŽL Žilina, nájdete 
na internetovej stránke http://hokejbalzirafa.sportvin.sk/liga/hokejbal-
za-sr1/

RAJECKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
 22. novembra sa skončila jesenná časť 2. ročníka Rajeckej hokej-
balovej ligy. Podarilo sa nám odohrať takmer dve tretiny zápasov zá-
kladnej časti. Tesný je súboj o prvé miesto tabuľky, kde má momentálne 
prvé HBK Turie náskok 2 bodov pred tímami RETRO Rajec a Seve-
rania, ktorí ale majú zápas k dobru. Na poslednom mieste sa nachádza 
nový tím Dragons, ktorý však svoje jediné víťazstvo dosiahol prekvapu-
júco proti úradujúcemu šampiónovi RETRO Rajec. Jarná časť sľubuje 

zaujímavé a dramatické zápasy, keďže prvé dva tímy postupujú priamo 
do semifinále. Určite sa bude na jar na čo pozerať.

Tabuľka po neúplnom 10. kole:
1. HBK TURIE 10 5 1 3 1 66:26 20
2. RETRO Rajec   9 6 0 0 3 50:28 18
3. Severania   9 4 3 0 2 43:30 18
4. HBK Stredovek   8 3 1 0 4 40:39 11
5. HBK Friwald   9 2 1 2 4 39:55 10
6. Dragons   9 1 0 1 7 23:83   4

 Aktuálne informácie a kompletný výsledkový servis nájdete na inter-
netovej stránke http://hokejbalrajec.sportvin.sk/liga/seniori/

ŠTEFANSKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ
 V neposlednom rade by sme vám radi dali do pozornosti 5. ročník 
Štefanského hokejbalového turnaja, ktorý sa bude konať opäť na Štefa-
na (26. decembra) na hokejbalovom ihrisku v Rajci. Po úspešnom minu-
loročnom turnaji, ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 hráčov v 10 rôz-
nych mužstvách, sa budeme snažiť pre vás pripraviť nemenej hráčsky, 
ale aj divácky atraktívny, piaty ročník. Zároveň by sme týmto chceli 
osloviť miestnych podnikateľov, ale aj dobrovoľníkov, ktorí by vedeli a 
mali by záujem nám vypomôcť organizačne, technicky, ale aj finančne 
pri organizovaní blížiaceho sa ročníka. Hráči, ktorí majú záujem zúčast-
niť sa tohto turnaja, môžu posielať súpisky na adresu hbcrajec@gma-
il.com. Bližšie informácie sa dozviete na facebooku na oficiálnej stránke 
Rajeckej hokejbalovej ligy.

Text: HBC Rajec

BANDA CHCE OPÄŤ ÚTOČIŤ NA NAJVYŠŠIE PRIEČKY

SPRÁVY Z HOKEJBALU

Foto: archív HBC Rajec

,
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 Už cestou domov z veľmi úspešných Majstrovstiev Slovenska sme 
mali v hlave veľa nápadov, ako ešte vylepšiť naše choreografie. Dlho 
sme nečakali a pustili sme sa do práce. 
 Hneď od konca júla sme zlepšovali našu kondičku a celý august, 
deň čo deň, sme dreli na vylepšovaní choreografií. Po hodinách a hodi-

nách stráve-
ných v telo-
cvični a po 
t ý ž d e n n o m 
tanečnom sú-
stredení sme 
boli priprave-
né ísť si po-
rovnať naše 
sily na Maj-
strovstvá Eu-
rópy. Tie sa 
usku točn i l i 
20. až 23. au-
gusta v Brne. 
Konkurencia 
bola naozaj 

veľká, no predsa sa našim najmladším podarilo vybojovať 3. miesto      
v kategórii veľká formácia mix kadet. Zisk titulu II. VICEMAJSTER EU-
RÓPY sme s našimi kadetkami poriadne oslávili a pokračovalo sa v tré-
novaní. Čakali nás ešte dve medzinárodné súťaže. Na Memoriáli Janky 
Jakubíkovej v Púchove sme vybojovali štyri druhé miesta a dve tretie 
miesta. Ani zo Sabinovskej paličky sme neodišli naprázdno. Získali sme 
dve prvé miesta, dve druhé miesta, štyri tretie miesta. Za tento rok sme 
celkovo získali 31 umiestnení a za to vďačíme našej vedúcej súboru, 

všetkým trénerkám, rodičom, Mestu Rajec a každému, kto nás akokoľ-
vek podporil. 
 Súťažná sezóna 2015 bola pre nás veľmi úspešná, no my nekončí-
me. Po krátkej prestávke sme opäť nastúpili do telocvične a už teraz pri-
pravujeme súťažné choreografie na súťažnú sezónu 2016. Veríme, že 
aj tá bude aspoň tak vydarená, ako bola táto. Držte nám palce! 

M. Mičechová
2x foto: archív Kordovánok

inzercia

KORDOVÁNKY SÚ PO SEZÓNE 2015 BOHATŠIE O 31 MEDAILÍ 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
H

ŠTEFANOVI PETEJOVIĎAKUJE 

ZA VÝSTAVU ŠĽABIKÁROV EMA MÁ MAMU. MAMA MÁ EMU.
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